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Verksamhetsberättelse 2012 
Årsmötet hölls den 29 februari 2012 i kafeterian på Klämmestorp. Följande sammansättning för 
styrelsen under året var: 

Ordinarie ledamöter 
Maarit Hanholmen, ordförande 
Charlotte Tagesson, vice ordförande, t.o.m oktober 2012 
Tomas Luthman, kassör 
Inger Hjort, sekreterare 
Hans Danielsson 
Elisabeth Wånge 
Jonny Lindqvist 
Elisabeth Falkfors, TS  
Elvira Lundberg, US 

Suppleanter 
Leif Thor, t.o.m. juni 2012 
Lars Eriksson 
Cecilia Isgren, TS 
Linn Bergman, US 

Revisorer 
Gunnar Åsebrant och Runa Fingal  
Tomas Lindberg, extern auktoriserad revisor 

Valberedning 
Susann Holm 
Katarina Fingal 
Annika Ottosson, TS 
Frida Tropp, US 

Anställda 
Veronica Klasson; ridlärare 50 %, tjänstledig 25 %, ridskoleansvarig 1 jan-31 mars samt 1 okt-31 dec. 
Angelica Flyckt; ridlärare, 90 %, tjänstledig för studier fr.o.m. 27 aug 
Linda Svensson; ridlärare 75 % 
Mia Alm; ridlärare; ridlärare 90 % 
Annica Lennartsson; ridlärare 30 % 
Mikaela Alderin-Danielsson; ridlärare 
Erica Lantz; ridlärare 
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Annika Larsson; ridlärare 
Katja Berglund; verksamhetschef 100 % 1 april-30 sept 
Ann Blom; administratör, 50 % 
Joakim Antonsson; anläggningsansvarig 80 % 
Anders Lindor; stallskötare, 100 % 
Klas Sandström; stallskötare, 100 % 
Nikica Jukic; sjukskriven 2012, anställningen upphörde i dec 2012 
Andreas Karlsson; stallskötare fr.o.m. 21 dec 

Styrelsen 
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året och det ordinarie Höstmötet. Samtliga protokoll 
är publicerade på hemsidan. 

Medlemmar  
Klubben hade vid utgången av år 2012 794 medlemmar varav 362 flickor och pojkar under 17 år. 
Medlemstalet har sjunkit med 25 medlemmar jämfört med år 2011. Av medlemmarna har 90 st 
ständigt medlemskap. 

Nya visioner 
Visionen är att bli en ”Arena för högkvalitativa tävlingar och att erbjuda marknadens bästa ridskola”. 
Det är efter denna vision och uppsatta mål styrelsen arbetar efter och styrelsen är övertygad om att 
den potentialen finns på JFK. 

Arbetet med att anställa en verksamhetschef fortgick och den 1 april provanställdes Katja Berglund.  
Dock avslutades anställningen efter provanställningens slut den sista september och föreningen stod 
utan verksamhetschef. Ordföranden tog på sig under hösten personalansvaret och Veronica fick 
återgå tillfälligt som ridskoleansvarig. Ny annonsering av verksamhetschef gjordes i december. Denna 
gång kom det f14 ansökningar och fem personer kallades till anställningsintervju. Gunilla Larsson 
anställdes från och med 1 februari 2013. 

Realgymnasiet 
Veronica tjänst på Realgymnasiet har varit som tidigare som inneburit 25 % tjänstledighet. 

Cafeterian 
Cafeterian är en god inkomstkälla för klubben och betyder mycket på vardagar främst för de barn 
och ungdomar som vistas på anläggningen varje dag/vecka så att de kan köpa något att äta och 
dricka eller sitta bekvämt och varmt.  

Vardagar och tävlingshelger är det medlemmarna som bemannar cafeterian. Övriga uppgifter 
hanteras av cafeteriagruppen vilken senaste åren mest bestått av en person i taget. Det har blivit 
väldigt betungande att själv ha ansvaret och hinna med allt vilket har gjort att personerna valt att 
sluta. Ett antal personer ha kämpat med att hålla igång cafeteriaverksamheten. Nämnas bör 
Christina (Stina) Lannering, Charlotta (Lotta) Tagesson, Kerstin (mormor) Rehn, Jonny Lindqvist och 
Inger Hjort. 
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Under verksamhetschefens styrning gjordes försök att kunna hitta en annan lösning på bemanningen 
vardagar då föräldrar till ponnyeleverna alltför ofta inte dök upp till sina pass vilket gjorde att 
medlemmar, elever, föräldrar och besökare möttes av en stängd dörr. Försök tillsammans med 
Arbetsförmedlingen mynnade i att en person arbetstränade i cafeterian från höstterminen. Dessvärre 
kunde inte det fortsätta då styrning saknades i och med att verksamhetschefens provanställning 
avslutades. 

Under september-oktober fungerade inte cafeteriaverksamheten under vardagarna eftersom ingen 
var satt att bemanna. I slutet av oktober kom verksamheten igång igen då nya bemanningslistor 
skickades ut till ponnyföräldrarna. Tävlingsdagar har dock bemanning fungerat hela året. Under 2012 
var det 29 stycken varav två hundtävlingar. 

Från oktober har styrelsemedlemmar Jonny Lindqvist och Inger Hjort bildat en cafeteriagrupp och 
försökt ta tag i och styra upp verksamheten. Tävlingssäsongen var i full gång och gruppen kastades in 
i diverse arbetsuppgifter: förklädes- och handdukstvätt, inköp av allt från tvål, städmaterial till bröd, 
ägg och dagens lunch, inventering av förråd, skåp, sortiment och priser. Cafeteriagruppen har 
utvidgats med ”mormor” Kerstin Rehn samt Mimmie Ullsäter. ”Mormor” Kerstin Rehn har under hela 
året täckt upp och stöttat löpande med både tvätt, städning, inköp och bemanning.  

I och med det stora sortimentet som fanns i kafeterian passerade dessvärre ett flertal varor Bäst före-
datum. Dessa togs bort från försäljning och genererade ingen intäkt. Sedan senhösten har 
godiskiosken minimerats och numera finns frukt och Risifrutti att köpa  för att kunna erbjuda en barn 
och ungdomar ett nyttigare alternativ. 

Inger Hjort har tagit över arbetsuppgiften att påminna alla storhästridskoleelever som ska bemanna 
pass under tävlingar sedan ansvarig ridlärare Sandra Frisell slutade okt 2011. Främst har detta skötts 
via SMS. Närvaron vid tävlingsdagar är hög. Förälder till ungdom under 18 år deltar tillsammans med 
sitt barn. 

”Mormor” Kerstin Rehn har varannan torsdag förmiddag serverat förstärkt frukost till ett gäng seniorer 
som först tar en promenad i området och sedan diskuterar och försöker hitta lösningar/kontaktvägar 
för klubben.  

Under hösten köptes diverse mindre material in från en auktion, bland annat brickor och termosar. 
Även en drickakyl köptes in under hösten. Mycket tid vid tävlingar gick åt till att leta fram den dryck 
som kunden till slut bestämde sig för. Nu får kunden själv plocka ut sin dryck. Har frigjort utrymme där 
gamla kylskåp stod. En exponeringskyl köptes samtidigt in för att säkra temperaturen för våra 
smörgåsar, med mera. Nu ser även kunderna våra kylvaror och försäljning av till exempel Risifrutti har 
ökat. 

Cafeterian är en god inkomstkälla för klubben. Vardagar och tävlingshelger är det medlemmarna 
som driver cafeterian. Inger Hjort och Jonny Lindqvist tillsammans med ”Mormor” Kersin har varit 
ansvarig för verksamheten under året.  

Uppföljning av satta Mål 2011 

 Hålla öppet alla dagar ridskolan är öppen och vid alla träningar och tävlingar. Delvis 
uppfyllt.  

 Bibehålla utbudet i riktning mot attraktiva och nyttiga alternativ. Delvis uppfyllt. 
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Sponsorgruppen 
Sponsorgruppen har under året inte varit bemannat och därmed har målen inte uppfyllts.  

Uppföljning av satta Mål 2012 

 Ta fram en policy för sponsring. 

 Ta fram grundmallar för sponsoravtal. 

 Erbjuda näringslivet olika profileringsmöjligheter inom ramen för gällande skatteregler 

Ridskolans verksamhet 
Ridskolan hade 19  ponnyer och 19 hästar och en häst från ackordshäststiftelsen. Under året var 23 
storhästgrupper och 30 ponnygrupper igång med totalt 410 elever .  

Sommarens ridläger genomfördes med 74 ponnyelever och 32 storhästelever. På jullovskursen var det 
8 ponnyelever . Under året har vi haft tre ridkalas. Ridskolan har genomfört sex klubbhoppningar och 
fyra klubbdressyrer under året.  

I Ridskolecupen tävlade vi mot Ölmstads rid- o körsällskap samt Vissmålens Ridklubb. I år var det 
Ölmstad som tog sig till distriktfinal med Jfk på andra plats. 

Uppföljning av satta Mål 2012 

 Minst 490 elever/vecka med bibehållen kvalitet på verksamheten.  

 Hålla en genomsnittlig beläggning på 93-95% i lektionsgrupperna.  

 Utveckla dagverksamhet.  

 Genomföra erfarenhetsutbyte med annan ridklubb av motsvarande storlek.  

  Arrangera klubbtävlingar    

Utbildning 
Inga ungdomar har varit på någon ungdomsledarkurs i år. Angelica Flyckt, Linda Svensson och 
Veronica Klasson var på fortbildningskurs i Göteborg. Linda Svensson och Veronica Klasson var även 
på fortbildningskurs på Strömsholm för Rolf Göran Bengtsson i november. 

Mia, Linda och Veronica var på årliga resan till Globen i november på ridinstruktörernas dag och 
clinic med Patrik Kittel.  
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Anläggningen 
Klubben fortsätter att satsa på att underhålla anläggningen i så gott skick som möjligt trots de små 
medel som finns att tillgå. 

Under 2012 har följande gjorts: 

• Byggt om vattnet till avloppsfri taxa. 
• Dragit vatten till ridbanan. 
• Gjort ny ponnyhage med plaststolpar och ny tråd. 
• Lagt in flis i samtliga ridhus. 
• Gjort om kansliet med bland annat nya hyllor från Ikea. 
• TTC har hjälpt oss med våra ridvägar & parkering. 
• Införskaffat sopmaskin och hövåg. 
• Satt upp ledbelysning vid privatstallarna & tävlingsstallet. 
• Clinic med Agria. 
• Plöjt och sått nytt i en av gräshagarna. 
• Nya radiatorer till bland annat kansliet. 
• Tagit hand om de skänkta möblerna i nya ridhuset. 
• Mögelutredning i mellanridhuset. 
• Planerat fönsterinvestering till 2013. 

Uppföljning av satta Mål 2012 

 Upprätta en rullande treårig underhållsplan för anläggningens olika delar. 

 Slutföra underlaget på uteridbanan. 

 Slutföra arbetena med planerade staket på området. 

IT 
Webb-ansvarig/IT-ansvarig Therese Norby tillträdde i januari och strax efter började en ny hemsida 
planeras för webben. Den var klar och togs i drift i april. Hemsidan är vår främsta kanal att nå ut till 
alla medlemmar men också ett ypperligt fönster att visa upp oss i och därför är det ytterst viktigt att 
den lever dagligen och att vi har en administratör som kan lägga ner den tid som behövs. 

Trådlöst nätverk drogs till utebanan inför Hööks cupen och en del nätverksutrustning byttes (modem 
och router). Nätet ut till utebanan fungerade bra hela Hööks-helgen. Efter en del förhandling 
skänktes de laptops som lånats ut till JFK under Hööks av Cargotec i Lidhult. Fyra bättre begagnade 
datorer har skänkts samt två nya skrivare har köpts in och väntar på utplacering. 

Kommande, planerade arbeten under 2013 är att dra nät ner till US och sätta ut en dator där, dra 
nät ner till verksamhetschefens rum samt föra över data och ersätta de äldre datorerna på JFK med 
de fyra nyare. Internet-linan (även telefonin) på JFK är dålig, telefonjacken behöver ses över av en 
el/tele-installatör 
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Ungdomssektionen (US)  
Under 2012 har US anordnat de traditionella aktiviteterna för klubbens barn och ungdomar- 
lovaktiviteter, blåbärshoppningar, sommaravslutning, luciashow, grötfrukost och spökrunda. Vi har 
även varit på Boda Borg och nytt för i år var att vi även fokuserade på ridskoleelevernas föräldrar i 
genom att anordna och hålla i två ”föräldrakurser”. Dessa blev mycket uppskattade. US har också 
hjälp till under ridskolans teoriveckor, haft hand om barnridningen på klubben varje tävlingsfri lördag 
under terminerna samt åkt iväg och haft ponnyridning under Råslättsdagen. Vid behov har US funnits 
som nattvakter och hjälpt till med parkeringen. Under 2012 har sektionen träffats en gång i veckan 
samt haft representanter med vid de flesta styrelsemötena.  

Uppföljning av satta Mål 2012 

 Arrangera minst två större aktiviteter.  

 Ansvara för genomförande av blåbärshoppning/lingondressyr.  

 Ansvara för genomförande av utbyteshoppning.  

 Sköta ridningen för barn.  

 Delta med aktivitet på skyltsöndagen och ordna ponnyridning vid andra arrangemang 
inom kommunen. Delvis uppfyllt då vi inte deltog skyltsöndagen på grund av resursbrist. 

Tävlingssektionen (TS) 

Tävlingssektionen har under 2012 anordnat 20 stycken tävlingar från lokal till nationell nivå. Dressyren 
har ökat antal starter till 827 stycken fördelat på 8 tävlingar.  Den populära Hööks summer Dressage 
cup var den största tävlingen och genomfördes på ett fantastiskt sätt där alla delar på klubben 
samarbetade.  Det är roligt att dressyren har ökat antal starter under året och också förbättrat 
resultaten.  

Hoppningen har haft 12 stycken tävlingar och 2409 antal starter vilket är en liten minskning. Vi tror 
själva att det beror på att vi fick problem med underlaget under 2011 vid den nationella 
hopptävlingen och det ryktet spred sig till årets tävling. Det här året var dock underlaget i bra skick 
igen. Det finns också en trend bland klubbarna att antal starter har gått ner. Vi påbörjade också att 
ha Pay and Jump med mycket lyckade resultat och vi kommer att fortsätta med det konceptet.  

JFK har under 2012 haft lag i både dressyr och hoppning. I dressyr div 2 häst lyckades JFK vinna sin 
serie och gå till final. Grattis till er som var med i laget. Div. 2 hoppning stor häst tog sig också till final, 
grattis även till er. 

De individuella prestationerna som bör uppmärksammas är att vi har en väldigt duktig dressyrryttare i 
Mikaela Alderin-Danielsson, som under året samlade ihop 295 poäng. Hon har en underbar kamrat i 
hästen Emma som satte en härlig vinst i medelsvår A:1 i Borås. Emma debuterade också under året i 
FEI Prix St Georges. Hon startade tre gånger och placerade sig två, bl.a. i Flyinge. Andra av hennes 
hästar har också presterat bra, som tex Let´s Go med vinst i FEI Prix St Georges i Mantorp. Med Let´s 
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Go har hon dessutom placering i FEI Intermédiarie I. Gabriella Sandahl tog hem priset som bästa YR, 
vår Nike Moon tog priset som bästa junior. I dressyr ponny var det Rebecka Isgren som lyckades bäst.  

I hoppningen lyckades Maja Könecke med sina 53 poäng ta hem seniorpriset med flera fina resultat 
upp till 140. Vår duktiga Emma Aphelqvist tog hem priset som YR med sina 85 poäng, många fina 
rundor under året. Bästa Junior blev Sara Hansson som lyckades fantastiskt bra i Sveland Cup. Vår 
Ellen Frödeberg tog hem priset som bästa ponnyryttare. 

TS har också under året haft sommar- och vinterlovskurser både i dressyr och hoppning som varit 
mycket uppskattade. Under året har vi också blivit sponsrade med ett nytt hinder från Höglands 
Logistik och den övriga hinderparken har fått lite ny färg inför höstens nationella tävling. Vi har också 
andra sponsorer som vi vill tacka som ställt upp på många olika sätt med hederspriser, mat, 
fyrhjulingar med mera. TS tackar alla i klubben som ställt upp under tävlingar under året. Ni är 
fantastiska! 

Uppföljning av satta Mål 2012  

 Kontinuerligt utbilda funktionärer till våra tävlingar.  

 Fortsätta förnya material för att kunna hålla tävlingar på nationell nivå.  

 Ansvara för regelbunden träning i hoppning och dressyr.  

 Anordna tävlingar i hoppning och dressyr på lokal, regional och nationell nivå. 

 Anordna minst en clinic. 

 Delta med lag i hoppning och dressyr i seriesystemet för ponny respektive häst.  

Aktivitetsgruppen och föräldrargruppen 
Grupperna har legat vilande även i år. 

Slutord 
De ideella krafterna som finns på JFK är en enorm tillgång och utan dessa krafter vore det svårt att 
bedriva den omfattande verksamhet som finns idag. Styrelsen riktar ett stort tack till alla er som med 
sådan entusiasm och energi medverkat på olika sätt till att skapa en aktiv och meningsfull fritid för 
alla häst- och ridintresserade medlemmar.  

Ett särskilt tack riktar vi till Smålands Idrottsförbund och SISU, föreningens sponsorer samt Jönköpings 
kommun och dess fritidsnämnd, för de bidrag som tilldelats JFK under året. 

 

Maarit Hanholmen 
Ordförande Jönköpings Fältrittklubb 
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